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 هللا و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة 

علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 
 وصحبه أجمعین.

 اللهم اغفر لنا ولشیخنا وللمستمعین برحمتك �ا أرحم الراحمین
ــف  ــال المؤل ــالى رحمــه هللا–ق ــالى: -تع ــال تع ــِبیِل للاّاِ َوالَ {: "ق ــي َس ــوْا ِف ــواْ  ُتلْ َوَأنِفُق ــِد�كُ ُق ــى  ِ�َأْی ْم ِإَل

 .]١٩٥[البقرة:} التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ للاّاَ ُ�ِحبُّ اْلُمْحِسِنین
ثنا إسحاق، قال: أخبرنا النضر، قال: أخبرنا ُشـعبة عـن سـلیمان، قـا ل: سـمعت قال البخاري: حدَّ

} ى التَّْهُلَكــةِ ِد�ُكْم ِإَلــُقــوْا ِ�َأْیــ َوَال ُتلْ َوَأنِفُقـوْا ِفــي َســِبیِل للاّاِ {: -رضــي هللا عنــه–أ�ـا وائــٍل عــن حذ�فــة 
 اح،الصـب بـن محمـدٍ  بـن الحسـن عن حاتم، أبي ابن ورواهقال: نزلت في النفقة،  ]١٩٥[البقرة:

 وعكرمــة، ومجاهــد، عبــاس، ابــن عــن وي ورُ : قــال. مثلــه �ــه األعمــش، عــن معاو�ــة أبــي عــن
 ".حیان بن قاتلَ ومُ  دي،والسُّ  دة،وقتا والحسن، والضحاك، ،وعطاءٍ  بیر،جُ  بن وسعید

 مجرور.
 .ذلك نحو"ومقاتل بن حیاٍن 

 مــن رجــلٌ  حمــل: قــال عمــران أبــي أســلم عــن حبیــب، أبــي بــن یز�ــد عــن ســعد، بــن اللیــث وقــال
: نـاس فقـال األنصـاري، أیوب أبو ومعنا خرقه، حتى العدو صف على �القسطنطینیة المهاجر�ن

 هللا رسـول صحبنا فینا، نزلت إنما اآل�ة بهذه أعلم نحن: وبأی أبو فقال. التهلكة إلى بیده ألقى
 اجتمعنــا وظهــر، اإلســالم فشــا فلمــا ونصــرناه، المشــاهد معــه وشــهدنا -وســلم علیــه هللا صــلى-

 حتـى ،ونصـره -وسـلم علیـه هللا صـلى- نبیـه �صحبة هللا أكرمنا قد: فقلنا ا،نجیً  األنصار معشر
 لحــربا وضــعت وقــد واألوالد، واألمــوال األهلــین علــى اهآثرنــ قــد و�نــا أهلــه، و�ثــر اإلســالم فشــا

 ُتْلُقــوْا ِبیِل للاّاِ َوالَ َســَوَأنِفُقــوْا ِفــي {: فینــا تفنزلــ. فیهمــا فنقــیم وأوالدنــا أهلینــا إلــى فنرجــع أوزارهــا،
 .الجهاد وترك المالو  األهل في اإلقامة التهلكة فكانت ]١٩٥[البقرة:} ِ�َأْیِد�ُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ 

 جر�ـرٍ  نوابـ حـاتم، أبـي وابـن تفسـیره، فـي میـدٍ حُ  بـن وعبـد والنسـائي، والترمذي، داود، أبو رواه
 مسـتدر�ه، فـي والحـاكم صـحیحه، فـي حبـان وابـن مسـنده، فـي �علـى أبو والحافظ مردو�ه، وابن
 .�ه حبیٍب  أبي بن یز�د حدیث من كلهم
 يأبـ ولفظ. �خرجاه ولم شیخین،ال شرط على: الحاكم وقال. غر�ب صحیح حسنٌ : الترمذي وقال
 ".عامر بن عقبةً  مصر أهل وعلى �القسطنطینیة �نا: عمران أبي أسلم عن داود

 عقبُة.
 ".عبید بنُ  فضالة یر�د رجل، الشام أهل وعلى، عامر بن عقبةُ  مصر أهل وعلى"



 
 

 

 
 
 

٣  
 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=٣ 

 ابَن.
 نمـ رجـلٌ  فحمـل لهـم فصـففنا الـروم، مـن عظـیم صفٌ  المدینة من فخرج ،بیدعُ  بنَ  فضالة یر�د"

 !هللا ســبحان: فقــالوا إلیــه النــاس فصــاح إلینــا خــرج ثــم ،فــیهم دخــل حتــى الــروم علــى المســلمین
 ".اآل�ة هذه لُتؤولون  إنكم الناس، أیها �ا: أیوب أبو فقال ،التهلكة إلى بیده ألقى

 تتأولون.
 و�ثـر دینـه، هللا أعـز المَّ  و�نا األنصار، معشر فینا نزلت و�نما التأو�ل، غیر على لتتأولون  "إنكم

 ".اآل�ة هذه هللا فأنزل. فأصلحناها أموالنا على أقبلنا لو: بیننا فیما قلنا ناصروه
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد...
ا وفـي ام، وما جاء عن الصحا�ة في تفسـیرهفالمتبادر من اآل�ة لألفهام القر�بة أن التهلكة في اإلقد

سبب نزولها یـدل علـى العكـس، وأن التهلكـة فـي التـرك تـرك الجهـاد تهلكـة، هـو الـذي ُ�سـلط العـدو 
لمین، على األمة فُیهلكها، وترك اإلنفاق، ومنه اإلنفاق في سـبیل هللا تهلكـة ُتقـوي العـدو علـى المسـ

جبـــات تهلكـــة، وعلـــى ضـــعفاء المســـلمین وفقـــرائهم وتـــرك اإلنفـــاق علـــى الـــنفس وعلـــى الولـــد فـــي الوا
 تهلكة.

 في مقابل أن اإلنسان �جمع األموال تكون وقـوًدا علیـه إذا �ـان جمعهـا مـن غیـر ِحلهـا، و�خـل بهـا
 عن واجباتها، وترك الصالة تهلكة، وترك جمیع ما أوجب هللا علیه تهلكة.

 لتهلكــة �مــا هــو األصــل وفیمــا ورد عــنتهلكــة، فتــأتي ا -جــلَّ وعــال–�المقابــل فعــل مــا حــرَّم هللا  
ًما، وفي حقیقته یؤول إلـى التـرك تـرك ال تقـوى الصحا�ة في الترك، وقد تأتي في الفعل إذا �ان محرَّ

 �فعل المحرمات هذا ترك وتهلكة.
 -تعـالى رحمـه هللا–وعلى �ل حال فهم الصحا�ة الذین جاء ذ�رهم في اآلثار التـي ذ�رهـا المؤلـف 

التهلكــة فــي التــرك، مــن أوضــح األمــور فیمــا ُ�ظــن فیــه أنــه تهلكــة فــي القتــال كلهــا تــدل علــى أن 
رك والقتـل، واالنغمــاس فـي العــدو هـذا ُ�َظــن أنـه تهلكــة، وجـاء فــي األمثلـة مــا یـدل علیــه، لكـن إذا تُــ

النتیجـــة؟ النتیجـــة مـــا حصـــل لكثیـــٍر مـــن أقطـــار المســـلمین الیـــوم تهلكـــة  مـــا ،الجهـــاد فـــي ســـبیل هللا
 سلمین �له �سبب الترك ترك الجهاد.حروب إ�ادة للم

ــنن وهــو ُمصــحح عنــد أهــل العلــم ــادَ إذا « وجــاء فــي الحــدیث فــي السُّ ــَرْكُتْم اْلِجَه ــ kَت ــاَب َوَأَخ ْذُتْم َأْذَن
ا قـالوا: مـن تنـاجي األنصـار فیمـا بیـنهم حینمـ وفیمـا ورد مـا ُ�شـیر إلیـه ،�عني أخـذتم �ـالزرع »اْلَبَقر

ام قـفر�ـًدا طر�ـًدا فنصـرناه، وأو�نـاه، ونصـرنا دینـه؛ حتـى  -یـه وسـلمصـلى هللا عل–جاءنا رسـول هللا 
عنـا وأهلینـا، فنـزل مـا نـزل علـى مـا ر على سوقه واشتد وصار �سـتطیع أن ُ�قـاوم عـدوه نلتفـت إلـى ز 

 قیل في أسباب النزول.
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وهكذا �ل إنسان اآلن لو �قـوم اإلنسـان مـن اللیـل فـي شـدة البـرد و�توضـأ أو �غتسـل إن �ـان علیـه 
 سل، وُ�صلي ما �تب هللا له �حیث ال �غلب على ظنه أنه یهلك من البـرد، إذا فعـل ذلـك تهلكـة؟غُ 

ال، نعم إذا تعرض للهـالك فیمـا �غلـب علـى ظنـه أنـه یهلـك فیـه فهـو تهلكـة، وهـو حینئـٍذ �كـون مـن 
     .كةنفس السیاق، ما نقول: ألنه فعل هلك؛ ألنه ما اتقى هللا في نفسه، فألقى بیده إلى التهل

 لـتحم إن: عـازب بـن للبراء رجلٌ  قال: قال السبیعي إسحاق أبي عن عیاش، بن �كر أبو وقال"
 ِفـي َفَقاِتـلْ {: لرسوله هللا قال ،ال: قال التهلكة؟ إلى بیدي ألقیت أكنت فقتلوني وحدي العدو على
 ".مردو�ه ابن واهر . النفقة في هذا إنما ،]٨٤:النساء[ }َنْفَسكَ  ِإال ُتَكلَّفُ  َال  للااَِّ  َسِبیلِ 

هــذه لیســت فــي  ]١٩٥[البقــرة:} ةِ لتَّْهُلَكــَوَأنِفُقــوْا ِفــي َســِبیِل للاّاِ َوَال ُتْلُقــوْا ِ�َأْیــِد�ُكْم ِإَلــى ا{ �عنــي آ�ــة
 القتال، و�نما هي في النفقة، �عني في ترك اإلنفاق في سبیل هللا، نعم

: القـف ،�ـه إسحاق أبي عن سرائیل،إ حدیث من مستدر�ه في الحاكم وأخرجه ،مردو�ه ابن رواه"
 إسـحاق، أبـي عـن الر�یـع، بـن وقـیس الثـوري، ورواه، �خرجاه ولم الشیخین، شرط على صحیحٌ 

 یـذنب أن التهلكـة ولكـن] ٨٤:النسـاء[ }َنْفَسـكَ  ِإال ُتَكلَّـفُ  َال {: قولـه �عـد وقـال ،فذ�ره، البراء عن
 ".یتوب وال التهلكة إلى بیده فیلقي الذنب، الرجل

 .  في ناره هي التهلكة الحقیقیةوعذاب هللا -جلَّ وعال–رِّض نفسه لعذاب هللا ُ�ع
 اللیـث، نيثحـدَّ قـال:  – اللیـث كاتـب- صـالح أبـو ثناحـدَّ قـال:  أبـي، ثناحـدَّ : حـاتم أبي ابن وقال"

 بـن منالرح عبد بن �كر أبي عن ،شهاٍب  ابن عن مسافر، بن خالدٍ  بن الرحمن عبد ثناحدَّ  قال:
 دمشــق، حاصــروا أنهــم: أخبــره �غــوث عبــد بــن األســود بــن الــرحمن عبــد أن: هشــام نبــ الحــارث
 المســلمون  علیــه ذلــك فعــاب لیســتقبل، وحــده العــدو إلــى فأســرع شــنوءة، أزد مــن رجــلٌ  فــانطلق
 ُتْلُقـواْ  الَ وَ {: هللا قـال: عمـرو وقـال فـرده، عمروٌ  إلیه فأرسل العاص، بن عمرو إلى حدیثه ورفعوا

 ابــن عــن ،بیــرٍ ج بــن ســعید عــن الســائب بــن عطــاء وقــال ]١٩٥[البقــرة:} َلــى التَّْهُلَكــةِ ِ�َأْیــِد�ُكْم إِ 
 لـیسقـال:  ]١٩٥ة:[البقـر } ُلَكةِ َلى التَّهْ إِ َوَأنِفُقوْا ِفي َسِبیِل للاّاِ َوَال ُتْلُقوْا ِ�َأْیِد�ُكْم {: قوله في عباسٍ 

 إلـى بیـدك لـقِ تُ  وال. هللا سبیل في النفقة عن بیدك مسكتُ  أن النفقة في هو إنما القتال، في ذلك
 .التهلكة

 راألنصـا �انت: قال ،جبیرة أبي بن الضحاك عن الشعبي، عن داود، عن سلمة، بن حماد وقال
 ".نةٌ ِس  فأصابتهم أموالهم، من و�نفقون  یتصدقون 

 َسنة.
ــ فأصــابتهم" ــت هللا ســبیل فــي النفقــة عــن فأمســكوا نةٌ َس ــواْ  َوالَ {: فنزل ــدِ  ُتْلُق ــى التَّهْ �كُ ِ�َأْی ــةِ ْم ِإَل } ُلَك

 .]١٩٥[البقرة:
 .لبخلا هو: قال ]١٩٥[البقرة:} ِ�َأْیِد�ُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ  ُتْلُقواْ  َوالَ {: البصري  الحسن وقال
 ".حرب بن اكمَّ سَ  وقال
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 ِسماك
 }ُلَكـــةِ ِإَلــى التَّهْ  ِ�َأْیـــِد�ُكمْ  ُتْلُقــواْ  َوالَ {: قولـــه فــي �شـــیرٍ  بــن النعمـــان عــن حـــرب بــنِســـماك  وقــال"

ى وْا ِ�َأْیــِد�ُكْم ِإَلــَوَال ُتْلُقــ{: هللا فــأنزل لــي، غفــر�ُ  ال: فیقــول الــذنب، الرجــل یــذنب أن ]١٩٥[البقــرة:
 .مردو�ه ابن واهر  ]١٩٥[البقرة:} التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنَوْا ِإنَّ للاّاَ ُ�ِحبُّ اْلُمْحِسِنین

 ".ذلك نحوَ  ال�ةقِ  وأبي سیر�ن، وابن ،والحسن السلماني، عبیدة عن وروي : حاتم أبي ابن وقال
 نحُو.

 �غفـر ال أنـه فیعتقـد الـذنب یـذنب الرجـل فـي إنهـا: �شـیر بـن النعمان قول نحو: �عني"نحُو ذلك 
 ".فیهلك الذنوب من �ستكثر: أي التهلكة، إلى بیده فیلقي له،

 هو القنوط من رحمة هللا والیأس تهلكة.
 .هللا عذاب: التهلكة :عباس ابن عن طلحة أبي بن علي روى  ولهذا"

 أبـو خبرنـيأقـال:  وهـب، ابـن ثناحـدَّ قـال:  یونس، ثناحدَّ : اجمیعً  جر�رٍ  وابن ،حاتم أبي ابن وقال
ــواْ  َوالَ {: اآل�ــة هــذه فــي �قــول �ــان أنــه: محمــد بــن �عــب القرظــي عــن ،صــخرٍ  ــ ُتْلُق ــى ِ�َأْی ِد�ُكْم ِإَل

ــةِ   مــن ازادً  لأفضــ فكــان. الرجــل فیتــزود هللا، بیلســ فــي القــوم �ــان: قــال ]١٩٥[البقــرة:} التَّْهُلَك
 فـأنزل صـاحبه، یواسـي أن أحـب شـيء، زاده مـن یبقـى ال حتـى زاده، مـن البـائس أنفـق اآلخر،

 ".]١٩٥[البقرة:} ْهُلَكةِ َوَأنِفُقوْا ِفي َسِبیِل للاّاِ َوَال ُتْلُقوْا ِ�َأْیِد�ُكْم ِإَلى التَّ {: هللا
 ع نفسه، وُ�ضیع من �عول هذه تهلكة.�حیث �صل �ه األمر إلى أن ُ�ضی

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
 .ثنین، عندك أنفقوا الباقین ُنسخة" ازاده من البائس أنفق اآلخر، من ازادً  أفضل فكان"
: هللا قــول فــي أســلم بــن ز�ــد عــن عیــاش بــن هللا عبــد أخبرنــيقــال: : اأ�ًضــ وهــٍب  ابــن قــال�ــه و "
 �ـــانوا رجـــاالً  نأ وذلـــك ]١٩٥بقـــرة:[ال} َكـــةِ  للاّاِ َوَال ُتْلُقـــوْا ِ�َأْیـــِد�ُكْم ِإَلـــى التَّْهلُ َوَأنِفُقـــوْا ِفـــي َســـِبیلِ {

 هـم،ب �قطـعأن  فإمـا نفقـة، �غیـر -وسـلم علیـه هللا صلى- هللا رسول یبعثها �عوثٍ  في �خرجون 
ـــى �أیـــدیهم یلقـــوا وال هللا، رزقهـــم ممـــا �ســـتنفقوا أن هللا فـــأمرهم عیـــاالً  �ـــانوا و�مـــا  التهلكـــة، إل

ْحِسـُنَوْا َوأَ {: فضـل بیده لمن وقال. المشي من أو العطش أو الجوع من رجالٌ  یهلك أن :والتهلكة
 ".]١٩٥[البقرة:} ِإنَّ للاّاَ ُ�ِحبُّ اْلُمْحِسِنین

مثل ما ُذِكر عن �عـض الحجـاج مـن الیمنیـین ومـن غیـرهم أنهـم �حجـون �غیـر زاد، فیقولـون: نحـن 
ل ا هـذه األمـواعلى أزواد الناس، َمن تو�ـل علـى هللا حـق التو�ـل مـا تر�ـو  المتو�لون، وهم یتو�لون 

 .لیجدوها إذا رجعوا



 
 

  
 

=F=Óà||||||||||—gÿ^=4o ||||||||||‘=‚||||||||||f^=4||||||||||åÕj=}à||||||||||è٦٦E=
=
=

٦ 

ــة ومضــمون " ــي �اإلنفــاق األمــر: اآل� ــي هللا ســبیل ف ــاتالقُ  وجــوه ســائر ف  الطاعــات، ووجــوه ر�
 ".المسلمون  �ه قوى �ُ  فیما و�ذلها األعداء قتال في األموال صرف وخاصةً 

 َ�قوى 
 مـارود هـالكٌ  �أنـه ذلـك فعـل تـرك عـن واإلخبـار عـدوهم، المسـلمون علـى �ـه ى قو �َ  فیما و�ذلها"

ِسـُنَوْا ِإنَّ َوَأحْ {: فقال الطاعة، مقامات أعلى وهو �اإلحسان، �األمر عطف ثم. واعتاده لزمه لمن
 ".]١٩٥[البقرة:} للاّاَ ُ�ِحبُّ اْلُمْحِسِنین

غالـب النصـوص نصـوص الجهـاد علــى ال شـك أن اإلنفـاق فـي سـبیل هللا لـه شـأن، وهـو مقـدٌم فـي 
الجهاد �النفس، و�م من شخٍص ماله أنفع منه من بدنه، وظهر ذلـك فـي العصـور المتـأخرة أكثـر، 
اآلن العتاد أنفع من األشخاص، نعم ُ�حتاج إلى األشخاص، و�عض األشـخاص فـي رأ�ـه َأَسـد مـن 

 أن؛ ولــذا فــي الغنــائم ُ�قســمعــداد هائلــة مــن النــاس، حتــى ومــن العتــاد، لكــن یبقــى أن الســالح لــه شــأ 
للفــارس ثالثــة أســهم ســهٌم لــه وســهمان لفرســه، والراجــل واحــد؛ ومــا ذلكــم إال ألن إعانــة الفــرس فــي 

، قه الراجـلالكر والفر والسبق أضعاف ما �فعله الراجل؛ فلذلكم استحق من الغنیمة أكثر مما �ستح
 .وهذا یؤ�د ما نحن فیه

 ُرُءوَسـُكمْ  َتْحِلُقـوا َال وَ  اْلَهـْديِ  نَ ِمـ اْسَتْیَسـرَ  اَفَمـ ُأْحِصـْرُتمْ  َفـِإنْ  هللَِِّ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوَأِتمُّوا{ "قال تعالى:
 َصـَدَقةٍ  َأوْ  َیامٍ ِصـ ِمـنْ  ِفْدَ�ـةٌ فَ  َرْأِسـهِ  ِمنْ  ًذىأَ  ِ�هِ  َأوْ  َمِر�ًضا ِمْنُكمْ  َ�انَ  َفَمنْ  َمِحلَّهُ  اْلَهْديُ  َیْبُلغَ  َحتَّى

 َفِصـَیامُ  َ�ِجـدْ  َلـمْ  َمـنْ فَ  اْلَهـْديِ  نَ ِمـ اْسَتْیَسـرَ  َمـافَ  اْلَحـجِّ  ِإَلـى ِ�ـاْلُعْمَرةِ  َتَمتَّـعَ  َفَمنْ  َأِمْنُتمْ  َذاَفإِ  ُنُسكٍ  َأوْ 
 َمْسـِجدِ الْ  َحاِضـِري  ْهُلـهُ أَ  َ�ُكنْ  َلمْ  نْ ِلمَ  َذِلكَ  ِمَلةٌ َ�ا َعَشَرةٌ  ِتْلكَ  َرَجْعُتمْ  ِإَذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحجِّ  ِفي َأ�َّامٍ  َثَالَثةِ 
 .]١٩٦بقرة:[ال }اْلِعَقاِب  َشِدیدُ  للااََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا للااََّ  َواتَُّقوا اْلَحَرامِ 

 الحـج م�إتمـا فـأمر المناسـك، بیان في شرع الجهاد، بذ�ر وعطف ،الصیام أحكام تعالى ذ�ر المَّ 
 ".فیهما الشروع �عد أفعالهما إكمال السیاق وظاهر والعمرة،

افلـة، والعمـرة نفإذا شرعتم في الحج والعمرة ولو �انا نوافل، ولو �ان الحج  ]١٩٦البقرة:[ }َوَأِتمُّوا{
ــر اإلتمــام �اإلكمــال، وال شــك أن اإلكمــال �النســبة للتمــام  نافلــة، فإنــه إذا شــرع فیــه لــزم إتمامــه، وفسَّ

ُكْم ُكــْم ِدیــنَ ُت لَ اْلَیــْوَم َأْكَمْلــ{بینمــا التمــام ممكــن  ،أفضــل، وقــد ال ُ�ســتطاع الكمــال فــي �عــض األمــور
 ن إتمام النعمة، والـدینموال شك أن إكمال الدین أعظم �كثیر  ]٣[المائدة: }َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي

قبـل كامل ال �ومع ذلكم تقبل الز�ادة، فالتام �قبل الز�ادة، وال ،كُمل فلیس �قبل الز�ادة، والنِّعمة تمت
ذا �اعتبـار أنهـا عبـادة توقیفیـة هـ ]١٩٦[البقـرة: }هللَِِّ  َواْلُعْمـَرةَ  اْلَحجَّ  واَوَأِتمُّ {الز�ادة مع أن في قوله: 

 .اال تقبل الز�ادة هذا �جعل المعنى متقار�ً 
 }ُأْحِصـــْرُتمْ  َفـــِإنْ {: �عـــده قـــال ولهـــذا ؛فیهمـــا الشـــروع �عـــد أفعالهمـــا إكمـــال الســـیاق وظـــاهر"

 العلمـاء اتفـق ولهـذا. إتمامهمـا مـن منعـتومُ  البیـت إلـى الوصول عن صددتم: أي] ١٩٦[البقرة:
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 همــا �مــا �اســتحبابها، أو العمــرة بوجــوب :قیــل ســواءً  ملــزمٌ  والعمــرة الحــج فــي الشــروع أن علــى
  ".للعلماء قوالن

یـه، �عني حتى من �قول: �عدم وجوب العمـرة ُیلـزم �اإلتمـام إذا دخـل فیهـا �ـالحج النافلـة إذا دخـل ف
 یلزمه إتمامه. وشرع فیه

 .والمنة الحمد وهلل ،ىمستقًص  )األحكام( �تاب في بدالئلهما اهماذ�رن وقد"
: اآل�ـة هـذه فـي قـال أنـه: علـيٍّ  عـن سـلمة، بـن هللا عبـد عـن مـرة، بـن عمـرو عن عبة،شُ  وقال

{ِ  ".أهلك ة�ر دوِ  من تحرم أن: قال] ١٩٦[البقرة: {َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هللَِّ
 دَو�رة.

 ".سو وطاو  ،جبیرٍ  بن وسعید ،عباسٍ  ابن قال و�ذا أهلك، �رةدوَ  من تحرم أن"
 ،فهــم �عضــهم أن اإلحــرام مــن البیــت أفضــل مــن اإلحــرام مــن المیقــات، وهــذا الفهــم لــیس �صــحیح

، ثـم اثانًیـ امـا تقصـد طرًفـ ،معنى أن ُتحرم بهما من دو�رة أهلك أن تخرج لهما قاصًدا الحج والعمـرة
واإلحــرام �كــون مــن المیقــات؛ ألن اإلحــرام مــن قبــل المیقــات  إذا قر�ــت مــن المیقــات، قلــت: ُأحــرم،

فـي عبـادة، ولـوال أنـه جـاء فعلـه عـن �عـض  -علیه الصـالة والسـالم–ز�ادة على ما جاء عن النبي 
الصحا�ة؛ لقیل: ببدعیته، لكن ثبت عن �عض الصحا�ة أنهم أحرموا من اآلفاق، ومـنهم مـن أحـرم 

  إلى آخره. ..من بیت المقدس
 وأمـر �ـه مـن اإلحـرام مـن المیقـات -علیه الصالة والسـالم–أنه ال شك أن ما فعله النبي  المقصود

ار عــن �عــض ولــوال ورود اإلحــرام مــن الــدار ومــن األقطــ ،هــذا هــو األصــل، وهــو األكمــل واألفضــل
 .الصحا�ة لقیل: ببدعیته

 طالب:........
 .    �ثیًرا، وهو یرد ًئاما ُ�عرف، ما أعرف عنه شی

 لحــجا إال ر�ــدتُ  ال أهلــك، مــن تحــرم أن إتمامهمــا: اآل�ــة هــذه فــي قــال أنــه الثــوري  نســفیا وعــن"
  ".المیقات من هلوتُ  والعمرة،

حـرِّم �عني الناهز لك في الخروج من بیتك إنما هو الحـج أو العمـرة، لكـن مـا تُ "وتهل من المیقات" 
 ة ال ینهـزه إال ذلـك �عنـيإال من المیقات؛ ولذا جاء فـي الحـدیث �تا�ـة الحسـنات �ـالخطوات للصـال

 .   الصالة
 ت،اعتمـر  أو حججـت لـو: قلـت مكـة مـن اقر�ًبـ �نـت إذا حتـى لحاجة، وال لتجارة خرجتُ  أن لیس"

 ".لغیره تخرج وال له، تخرج أن التمام ولكن جزئ،�ُ  وذلك
أو رأى أنـه  ،ال إشكال في أن اإلنسان إذا صار له عمل أو شيء �مر �ه من المیقـات و�ـه یـتمكن

حیح، وعمرتـه صـحیحة، لكـن و العمرة أن ُ�حرم و�ن لم �كن خرج لـذلك حجـه صـأیتمكن من الحج 
 .ذاك أكمل
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 .المیقات من اجمیعً  إنشاؤهما إتمامهما: مكحول وقال"
ِتمُّـوا اْلَحـجَّ {َوأَ : هللا قـول فـي قـال عمـر أن بلغنا: قال الزهري  عن معمر أخبرنا: الرزاق عبد وقال
ِ}َواْلعُ   غیـر فـي تعتمر وأن ،اآلخر من منهما واحدٍ  �ل فردتُ  أن تمامهما من ]١٩٦[البقرة: ْمَرَة هللَِّ

 ".]١٩٧[البقرة: {اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت}: �قول تعالى هللا إن الحج؛ أشهر
�ِّ  َفْضـواْ َلـْیَس َعَلـْیُكْم ُجَنـاٌح َأن َتْبَتُغـ{في الخبر األول لیس أن تخرج لتجارٍة وال لحاجة  ـن رَّ  }ُكـمْ ًال مِّ

ــ ]١٩٨[البقــرة: لكــن  ،إشــكال فــي التجــارة أو فــي األعمــال األخــرى التــي لهــا مــردود دنیــوي  همــا فی
، األكمل أن �خرج للعبادة، وفـي الخبـر الثـاني فـي �ـالم عمـر أن إتمـام الحـج أن ُتنشـئ سـفًرا للحـج

م، وأوجبهـا جمـٌع مــن أهـل العلــ -المعلیــه الصـالة والســ–وسـفًرا آخـر للعمــرة، المتعـة أمــر بهـا النبـي 
عـــن  -رضـــي هللا عنـــه–عمـــر ینهـــى و�جعلوهـــا عمـــرة، فكیـــف  ،وأمـــر أصـــحا�ه أن �فســـخوا الحـــج

 المتعة؟ 
 طالب:.......

�ــأن ُیهجــر البیــت؛ لیكُثــر الــوارد علــى البیــت؛ ولــذا �قــول شــیخ اإلســالم: أن مــن أفــرد الحــج �ســفر 
ر لة مفترضة فیمن ُیر�د أن �حـج حجـة اإلسـالم و�عتمـوالعمرة �سفر �ان هذا أكمل إجماًعا، والمسأ

 -علیـه الصـالة والسـالم–عمرة اإلسالم، هـل �جعلهمـا فـي سـفٍر واحـد �ـالتمتع الـذي أمـر �ـه النبـي 
ن یتــردد علــى أوالعمــرة �ســفر؟ هــذا الــذي هــو أفضــل إجماًعــا، لكــن مــن ُیر�ــد  ،أو ُ�فــرد الحــج �ســفر

علیـــه الصـــالة –قـــول لـــه: تمتـــع هـــذا الـــذي أمـــر �ـــه النبـــي أتمتـــع أو ُأفـــِرد، ن :البیـــت، و�ســـأل �قـــول
 .     قط، قیل له: أنشئ لكل ُنسٍك سفرهو�حج ف ،لكن من أراد أن �عتمر فقط ،-والسالم

 الحـج أشـهر فـي العمـرة إن: �قـول محمـدٍ  بـن القاسـم سـمعت: قـال عـون  ابـن عـن هشـیمٌ  وقـال"
 بـن ةقتـاد عـن روي  و�ـذا. تامـة یرونهـا �ـانوا: قـال المحـرم؟ فـي العمـرة: لـه فقیـل، بتامة لیست
 .-هللا رحمهما- دعامة
 رعمـ أر�ـع اعتمـر -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول أن ثبـت قـد ألنـه نظـر؛ فیـه القـول وهذا
 القعـدة ذي فـي القضـاء وعمـرة سـت، سـنة القعـدة ذي فـي الحدیبیـة عمـرة: القعـدة ذي في كلها
 ".سبع سنة

 أر�ع؟ - علیه وسلمصلى هللا–اعتمر  ..أنت قلت: أر�ع
 طالب: نعم.

ل.  كمِّ
 طالب: أر�ع ُعمر.

 .أجب ؟غیر مصروفةأم مصروفة 
 طالب: أر�ع عمٍر، مصروفة.

 غیر مصروف؟أم مصروفة، وعمر بن الخطاب مصروف 
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 طالب: غیر مصروف؟
 لماذا ما الفرق؟

 طالب: العالمیة في عمر.
 .، ما هو �جمع عمرة هذا السببعمر معدول عن عامر

 يذ فــي امًعــ بهمــا أحــرم حجتــه مــع التــي وعمرتــه ،ثمــانٍ  ســنة القعــدة ذي فــي الجعرانــة ةوعمــر "
 ".هجرته �عد ذلك غیر في قط اعتمر ماو  عشر، سنة القعدة

 –يفـي رجـب، وردَّت علیـه عائشـة أن النبـ -علیـه الصـالة والسـالم–اعتمـر النبـي  :ابن عمر �قـول
إال  -صــلى هللا علیــه وســلم–اعتمــر النبــي  مــا اعتمــر فــي رجــب قــط، ومــا -علیــه الصــالة والســالم

والذي ُیثبت عمرة رجـب �قـول: حـدیث ابـن  ،-مارضي هللا عنه–وابن عمر معه، فهذه من أوهامه 
ـلته، وذ�ـرت ُعمـر النبـي  وال  -علیـه الصـالة والسـالم–عمر في الصحیح، لكن عائشـة حفظتـه فصَّ

اســمه  مــاى الصــحا�ة �تــاب للزر�شــي �منــع مــن الــوهم، وهــذا ممــا ُذِكــر فیمــا اســتدر�ته عائشــة علــ
 .  جمیًعا -مرضي هللا عنه-مطبوع أكثر من مرة؟ اإلجا�ة فیما استدر�ته عائشة على الصحا�ة 

ةً  َتْعِدلُ  َرَمَضانَ  ِفي ُعْمرة« :هانئ ألم قال ولكن"  ".»َمِعي َحجَّ
ةً  َتْعِدلُ  َرَمَضانَ  ِفي ُعْمرة« ال، لیست أم هانئ التي قال لها:  .»ِعيمَ  َحجَّ

 طالب:........
 �قول؟  ماذا

 طالب:........
 امرأة هي ما هي برجل.نعم 

 طالب:........
 ما ذ�ر أم هانئ؟

 طالب:........
 طالب: إنها أم سنان األنصار�ة.
 نعم أم سنان األنصار�ة صحیح.

 طالب:........
 ؟ماذا ..موجودة

 طالب:........
 لكن هذا خطأ من األصل من ابن �ثیر وهم.

 ،هـرظال �سـبب ذلـك عـن فاعتاقت -السالم علیه- معه الحج على عزمت قد ألنها إال ذاك ماو "
 ".البخاري  عند الحدیث في مبسوطٌ  هو كما

 طالب:........
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 ؟ماذا
 طالب:........

 .الظهر �عني الدا�ة، ما عندهم دا�ة
ــا منعهــا عــن الحــج، فقالــت: أبــ -صــلى هللا علیــه وســلم–حــدیث أن النبــي  تعنــي –و فــالن ســألها عمَّ

حـج علیـه  نـا، عنـدهم مـن اإلبـل ناضـحان، واحـدواآلخر �سـقي أرًضـا ل ،حج على أحدهما -زوجها
ةً  َتْعِدلُ  َرَمَضانَ  ِفي ُعْمرة«الزوج، و�قي الثاني للسقي، فقال لها:  ذه هـ و�عضهم �حمـل ،»َمِعي َحجَّ

فـي ُسـنن أبـي داود مـا  القصة على الخصوصیة بهذه المرأة، وقیل بـذلك، وفـي �عـض األلفـاظ التـي
قد ُیتمسك �ه بذلك، مع أن الجمهـور علـى العمـوم، �عـض مـن ُ�فتـي علـى غیـر جـادة، وعلـى غیـر 

قـول: قاعدة وُ�ر�د أن �حل �عض اإلشكاالت القائمة �مجرد اجتهاٍد ال �سـتند إلـى دلیـل، وال تعلیـل �
 �ل سنة.ولكن ما هو  نعم الحدیث صحیح،

 طالب:........
 ؟ماذا

 ......طالب:..
یـت المصـلحة فـي التحدیـد خارًجـا عـن ئتحدید على �ل سنة؟ الحدیث مـا فیـه شـيء، لكـن لـو رُ  هفی

، لكــن هالحــدیث، �عنــي فــي نصــوص الحــج �لهــا مــا یــدل علــى أن الحــج �ــل خمــس ســنوات؟ مــا فیــ
المصلحة اقتضت ذلك، فاجتهد أهل العلم ونظـروا فـي المصـلحة، فـرأوا مـع ولـي األمـر أن التحدیـد 

ال �منــع اإلنســان مــن تكــرار الحــج، ولكــن ال �جعلــه یــرد �ــل ســنة �حیــث ُیــؤذي غیــره أو �منــع بهــذا 
غیره من الحج، أمـا اإلطـالق هكـذا والمبـادرة مـا هـو �كـل سـنة هـذا مـا لـه حـظ مـن النظـر، هـو مـا 
قال: إن األصل في الحدیث �ل سنة، لكن األحوال تقتضي أنه ما �كـون �ـل سـنة وُ�حـدد �كـذا أو 

 ابق االجتهاد السابق، هللا المستعان.كذا لُیط
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

 ال هو الظهر، تكملة الحدیث.
 طالب:........

لكــن قــد تنــد نقطــة قــد تنمحــي مــع الوقــت؛ ألن  ،والقــرن الثــامن مــا یهتمــون، یهتمــون  ن،یهتمــو  بلــى
 ه بیدك ُ�مكن ینحك مع الوقت.ه جرم تمسالحبر في السابق �ان ل

 ب:........طال
ره  . نعم الظهر، الحدیث ُ�فسِّ
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 مـن أنـه علـى جبیـرٍ  بـن سـعید ونـص البخـاري  عنـد الحـدیث في مبسوطٌ  هو �ما هر،ظال �سبب"
 .أعلم �هللا خصائصها،

ِ}: قوله في ديالسُّ  وقال  وقـال. والعمـرة الحـج أقیموا: أي ]١٩٦[البقرة: {َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة هللَِّ
 }اْلُعْمـَرَة هللَِِّ {َوَأِتمُّـوا اْلَحـجَّ وَ : قولـه فـي -مـاعنه هللا رضـي– عباس ابن عن ،طلحة أبي بن علي

 ]".١٩٦[البقرة:
 . وجهه الشرعي، مثل: أقیموا الصالة�عني: أأتوا �ه على "أقیموا الحج والعمرة" 

: �قـول ]١٩٦[البقـرة: } هللَِِّ {َوَأِتمُّوا اْلَحـجَّ َواْلُعْمـَرةَ : قوله في -ماعنه هللا رضي– عباس ابن عن"
 جمـرة مـىر  إذا النحـر، یـوم الحـج تمـام تمهمـا،یُ  حتى حل�ُ  أن له فلیس �عمرةٍ  أو حجٍّ � أحرم من

 .حل فقد والمروة، و�الصفا �البیت، وطاف العقبة،
 ".الطواف والعمرة عرفة، الحج: قال أنه عباسٍ  ابن عن زرارة، عن قتادة، وقال

ام، و�ــذلك الطــواف �النســـبة ســـبة للحــج عرفــة، والحصـــر یــدل علــى االهتمـــ�عنــي آكــد األر�ــان �الن
 .للعمرة

ِ}{َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعمْ : قوله في علقمة عن إبراهیم عن األعمش، روى  و�ذا"  ]١٩٦قـرة:[الب َرَة هللَِّ
 .یتالب �العمرة اوزتج ال) اْلَبْیتِ  ِإَلى َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوَأِقیُموا( :هللا عبد قراءة هي: قال

 .عباس ابن قال �ذلك: فقال ،جبیرٍ  ابن لسعید ذلك فذ�رت: إبراهیم قال 
 ،)ْیتِ اْلبَ  ِإَلى ُعْمَرةَ َوالْ  اْلَحجَّ  َوَأِقیُموا(: قال أنه علقمة عن إبراهیم، عن األعمش، عن سفیان وقال
 َواْلُعْمـَرةَ  ْلَحـجَّ ا َوَأِقیُمـوا(: قـرأ أنـه إبـراهیم عـن ،منصـورٍ  عن إبراهیم، عن اأ�ًض  الثوري  روى  و�ذا
 )".اْلَبْیتِ  ِإَلى

هـــذا �ســـأل عـــن األثـــر الســـابق أن عبـــد الـــرحمن بـــن األســـود بـــن عبـــد �غـــوث أخبـــره أنهـــم حاصـــروا 
دمشق، وانطلق رجٌل منهم وهو من أزد شنوءة، فأسرع إلى العـدو وحـده لیسـتقبل، فعـاب ذلـك علیـه 

 َوال{ عـاص، فأرسـل إلیـه عمـرو رده، وقـال عمـرو: اآل�ـةالمسلمون، ورفعوا حدیثـه إلـى عمـرو بـن ال
 ]؟١٩٥[البقرة: }التَّْهُلَكةِ  ِإَلى ِ�َأْیِد�ُكمْ  ُتْلُقوا

ذا أقدم إهذا ما �خرج عن إطار ما تحدثنا فیه، وأنه هذا الفهم المتبادر، الفهم المتبادر أن اإلنسان 
شـك أن هـذه تهلكـة، لـو قـال: أنـا  همـا فیـفعلى شيٍء فیـه هالكـه، و�غلـب علـى ظنـه أنـه یتلـف فیـه 

ألقـى  أر�د أن أقوم اللیل في هذه اللیلة الباردة الشاتیة، وأر�د أن أغتسل وأصـلي �غیـر دفء، نقـول:
فسـك بیده إلى التهلكة، لكن هناك أمور ال ُبد من القیام بها، �عني ما الذي یـدعوك إلـى أن تهلـك ن

ا، هل المشقة مطلو�ة لـذاتها؟ لیسـت مطلو�ـة لـذاتههل الجنة تتطلب ذلك؟  ؟�ماٍء �ارد في جٍو �ارد
 .»َأْجُرك َعَلى َقْدِر َنَصِبك«إذا جاءت تبًعا لعبادة، والعبادة ال تكون إال بها مطلو�ة 

 هذا �سأل �قول: إبراهیم إبراهیم في السند إبراهیم عن منصور عن إبراهیم؟
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م ، والثــاني: علقمــة بــن قــیس، إبــراهی�الهمــا نخعیــان، فــاألول: إبــراهیم بــن یز�ــد ،كالهمــا مــن النخــع
 الثاني.....

 طالب:........
 شو؟

 طالب:........
 ال النخع علقمة وغیره، وقیس.

 طالب:........
 ها.

 طالب:........
 الثاني إبراهیم النخعي، واألول؟

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 راجعوا عند�م الجواالت معكم.

 طالب:........
 .نعم

 .....طالب:...
 ؟منابن 

 طالب:........
 طلعوا لنا السند.
 طالب:........

 هو بز�اد. ال ال ما
 طالب:........

 .نعم
 طالب:........

 ادك �ـا أ�ـما �كفي و�ال الحدیث ما ُخرِّج، ُمخرَّج عند�م؟ ُمخرَّج عنـ ،لكن ال ُبد من المراجعة �مكن،
 عبد هللا؟

 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
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 طلعته أنت؟ ،یم التیميإبراه
 طالب:........

 الجوال.
 طالب:........

 إبراهیم من هذه الطبقة التیمي.
ل �ا شیخ.  كمِّ

ِ} {َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرةُ : الشعبي وقرأ"  ]".١٩٦[البقرة: هللَِّ
 العمرَة، نعم والعمرُة على االستئناف، نعم الواو استئنافیة، نعم. 

 ".ذلك خالف عنه وي ورُ . بواجبة لیست: الوق العمرة، برفع"
}�عني ما تدخل في األمر �اإلتمـام  ِ} {َواْلُعْمـَرةُ : ثـم اسـتأنف، وقـال ]١٩٦[البقـرة: {َوَأِتمُّوا اْلَحـجَّ  هللَِّ

 .فال تدخل فیما ُأِمر �إتمامه ]١٩٦[البقرة:
 -هللا رسـول أن: الصـحا�ة مـن وجماعـةٍ  أنـسٍ  عـن متعـددة، طرقٍ  من �ثیرةٌ  أحادیث وردت وقد"

 قـــال أنـــه الصـــحیح فـــي عنـــه وثبـــت وعمـــرة، �حـــجٍّ  إحرامـــه فـــي جمـــع -وســـلم علیـــه هللا صـــلى
 اْلُعْمـَرةُ  َدَخَلـتِ «: اأ�ًضـ یحالصـح فـي وقـال. »َوُعْمـَرةٍ  ِ�َحـجٍّ  َفْلُیِهـلَّ  َهْدي َمَعهُ  َ�انَ  َمنْ «: ألصحا�ه

 .»اْلِقَیاَمةِ  َیْومِ  ِإَلى اْلَحجِّ  ِفي
 ثنادَّ حـ: فقـال اغر�ًبـ احـدیثً  اآل�ـة هـذه نـزول سـبب فـي حـاتم أبـي بـن محمـد بوأ اإلمام روى  وقد

 ثناحـدَّ  قـال: الهـروي، غسـان ثناحـدَّ قـال:  الهـروي، هللا عبـد أبـو ثناحـدَّ  قـال: الحسـین، بـن علي
 هللا صـلى- النبـي إلـى رجـلٌ  جاء: قال أنه میةأُ  بن صفوان عن ،عطاءٍ  عن طهمان، بن إبراهیم
: القـ عمرتـي؟ في هللا رسول �ا تأمرني �یف: فقال جبة، علیه �الزعفران، مخٌ متض -وسلم علیه
 َأْیـنَ «: -وسـلم علیـه هللا ىصل- هللا رسول فقال ]١٩٦[البقرة:َواْلُعْمَرَة} اْلَحجَّ  {َوَأِتمُّوا: هللا فأنزل

اِئلُ   َمـا ْسَتْنِشـقْ َوا اْغَتِسـْل، مَّ ُثـ ِثَیاَ�ـَك، َعْنـكَ  َأْلـقِ «: لـه فقـال. ذا أنـا هـا: فقـال »الُعْمـرة؟ َعـنِ  السَّ
 عجیـب، اقٌ وسـی ،غر�بٌ  حدیثٌ  اهذ »ُعْمَرِتكَ  ِفي َفاْصَنْعهُ  َحّجك ِفي َصاِنًعا ُ�ْنتَ  َما ُثمَّ  اْسَتَطْعَت،

 ".الصحیحین في ورد والذي
 هو �عرف ما �صنع في حجه؟

 طالب:........
 یح أ�ًضا...وفي الصح »ُعْمَرِتكَ  ِفي َفاْصَنْعهُ  َحّجك ِفي َصاِنًعا ُ�ْنتَ  َما ُثمَّ «�قول: 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 .»ُعْمَرِتكَ  ِفي َفاْصَنْعهُ  َحّجك ِفي َصاِنًعا ُ�ْنتَ  َما ُثمَّ «
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 طالب:........
 ؟ماذا

 طالب:........
یـبُ  مَّاَوأَ ، اْنَزْعَهافَ  ُجبَّةُ الْ  َأمَّا«والحدیث الثاني:  ،»اْغَتِسلْ  ُثمَّ  ِثَیاَ�َك، َعْنكَ  َأْلقِ «ال ال، قال له:   الطِّ

 عمرة؟ أم النُّسك الذي تلبَّس �ه حج  »َفاْغِسْلهُ  ِ�كَ  الِذي
 طالب: عمرة.

 عمرة، وقال له: اصنع في هذه العمرة ما �نت صانًعا في حجك.
 طالب:........

 ي �ظهر أنه سبق له الحج.الذ
 طالب:........

 فیه؟ وماذا
 طالب:........

یلزم أن �كون عنده علم �جمیـع التفاصـیل؛ ألن الحجـة التـي حجهـا مـن الحجـج التـي حجهـا ال، ما 
 قبل الهجرة، وال یلزم أن تكون في تفاصیلها مثل الحج الذي حصل -علیه الصالة والسالم–النبي 

 . �جهلفي حجة الوداع، فأحاله على ما �عرف، وعلَّمه فیما 
 هللا صــلى- النبــي ســأل الــذي الرجــل قصــة فــي ةأمیــ بــن �علــى الصــحیحین عــن فــي ورد والــذي"

 كتفسـ وخلـوق؟ جبـةٌ  وعلیـه �العمرة أحرم رجل في ترى  �یف: فقال �الجعرانة وهو -وسلم علیه
ـائِ  َأْیـنَ «: فقـال رأسه رفع ثم الوحي، جاءه ثم -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول : فقـال »ُل؟السَّ

ـا«: فقــال ذا، أنـا هـا ــا ْعَهـا،َفاْنزَ  اْلُجبَّــةُ  َأمَّ یـبُ  َوَأمَّ  ِفــي ًعاَصـانِ  ُ�ْنــتَ  اَمـ ُثــمَّ  اْغِسـْلُه،فَ  ِ�ــكَ  الـِذي الطِّ
كَ   وهـو اآل�ـة،ذه هـ نـزول ذ�ـر وال ،واالستنشـاق سـلالغُ  فیـه یـذ�ر ولم »ُعْمرتك ِفي َفاْصَنْعهُ  َحجِّ
 .أعلم اهللف أمیة، بن صفوان عن ال أمیة، بن �على عن

 فــي نزلــت اآل�ــة هــذه أن اذ�ــرو ] ١٩٦[البقــرة: }اْلَهــْديِ  ِمــنَ  اْسَتْیَســرَ  َفَمــا ُأْحِصــْرُتمْ  َفــِإنْ {: وقولــه
 -وســلم علیــه هللا صــلى- هللا رســول بــین المشــر�ون  حــال حــین الحدیبیــة، عــام أي ســت، ســنة
 یذ�حوا نأ: رخصةً  لهم وأنزل �كمالها، الفتح سورة ذلك في هللا وأنزل البیت، إلى الوصول و�ین

 نـدفع إحـرامهم، مـن یتحللـوا وأن وأن �حلقـوا رؤوسـهم، بدنـة، بعینسـ و�ـان الهدي من معهم ما
 خـرج تـىح ،للنسـخ اانتظـارً  �فعلوا فلم ،و�تحللوا رؤوسهم �حلقوا �أن -السالم علیه- أمرهم ذلك

 لیـهع هللا صـلى- قـال فلـذلك ؛�حلقـه ولـم رأسـه رقصَّ  من منهم و�ان ،الناس ففعل رأسه، فحلق
ـرِ « لثـةالثا فـي فقـال هللا؟ رسـول �ـا والمقصر�ن: قالوا »لِّقینالُمحَ  للااَُّ  َرِحم«: -وسلم  »�نَ َواْلُمَقصِّ
 ".بدنة في سبعةٍ  �ل ذلك هدیهم في شر�واأ �انوا وقد

 اشتر�وا؟أم أشر�وا 
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 نــزلهمم و�ــان وأر�عمائــة، األًفــ و�ــانوا بدنــة فــي ســبعةٍ  �ــل ذلــك هــدیهم فــي ر�واتشــا �ــانوا وقــد"
 ".أعلم فاهلل الحرم، طرف على �انوا بل :وقیل الحرم، خارج �الحدیبیة

 كم معهم من بدنة؟
 ن.وطالب: سبع

 وهم ألف وأر�عمائة. ،ن و سبع
 طالب:........

ــدن ســبعون، و�ــل ســبعة فــي بدنــةنعــم،  ن فــي ســبعة أر�عمائــة و ســبع ،عــددهم ألــف وأر�عمائــة، والُب
 تیسـیر ال علـى التعیـینعلـى ال اوتسعین، هذا جعل من أهل العلـم مـن �قـول: مـادام اإلحصـار مبنی�ـ

ي معهــم هــدي أقــل مــن النصــف، قر�ــب أو ز�ــادة علــى الثلــث قلیــل الــذبــدلیل أنهــم  ..ال�إن تیســر و 
فاستدل �ه �عضهم على أن الهدي لإلحصار ال على سـبیل الوجـوب، و�ن قـال �عضـهم: إنـه یبقـى 

 في الذمة حتى یوجد، ولكن...
دمات فـي السـنة التـي تلیهـا، قـال أهـل العلـم: إن مقـ نزلت سورة الفتح في الحدیبیة، والفتح إنما �ـان

الفــتح فــتح، ومــا حصــل فــي صــلح الحدیبیــة مــن اآلثــار المترتبــة علیــه هــي فــي حقیقتهــا فــتح علــى 
ة ، والقضــی�عــدها �ســنتین ســنة ثمــانٍ  ،المســلمین؛ ألنــه قــد �قــول قائــل: إن الفــتح �عــد الحدیبیــة �ســنة

 نة.�عدها �سنة، و�عدها الفتح في السنة الثام
 وقفت على الخالف.

 طالب: نعم.
 �ما قبلها.   

 طالب:........
 ما نعرف عنه شیًئا. 

 طالب:........
 قطعة ممكن.

 طالب:........
ا.یالكتاب �ب  ر جد�

 طالب:........
 قد تد�غ القطعة.
 طالب:........

 أي قصة؟
 طالب:........

 عمرو بن العاص.
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 طالب:........
 ، وأحیاًنا تكون التهلكة واضحة.األثر واضحً نعم، لكن أحیاًنا �كون ا

 طالب:........
نـــك ســـالم مـــا فیـــك شـــيء، أنعـــم، �عنـــي أنـــت إذا جئـــت إلـــى المـــاء وهـــو �ـــارد، و�غلـــب علـــى ظنـــك 

نـــك تمــوت ودرجـــة الحــرارة تحـــت أوتقاعســت وتكاســـلت ورجعــت لفراشـــك، هــو مثـــل مــا لـــو جزمــت 
 الصفر، والماء ثلج.

 طالب:........
 .�ختلف هذ عن هذا

 طالب:........
 هو األصل فیه القتل.

 طالب:........
 ال، قد �كون اإلقدام فیه فت في عضد المسلمین، �ل من راح ُقِتل، �ل من راح ُقِتل. 

 
 
 
 
 
 
 


